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Uzavírání obchodních smluv 

 v souvislosti s GDPR 
 

12.3.2019 

9 – 14 hod. 

ZLÍN 
 

 

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK) 
 

Na tomto semináři Vám vysvětlíme nejen, jak smlouvy nově uzavírat při existenci NOZ a GDPR, ale 

také jak ty stávající a osvědčené změnit a aktualizovat. Budete upozorněni nejen na ta ustanovení, 

kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, ale také na ta ustanovení, která by ve smlouvě 

neměla chybět. To vše nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh 

přijímá. 

 

Absolvování tohoto semináře Vám významně zvýší pravděpodobnost, že Vaše společnost nebude 

ta, která na nevýhodnost smluvních podmínek doplatí. 

 

 

Cílem semináře je: 
▪ Komplexní přehled o změnách týkajících se smluv a závazkových vztahů dle NOZ, to vše také 

 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) 

▪ Dozvíte se, jak postupovat při zpracování návrhu a procesu uzavírání smluv a jak při tomto 

postupu nastavit systém ochrany dat 

▪ Vaše společnost nebude doplácet na nevýhodnost smluvních podmínek 

▪ Modelové situace si vyzkoušíte na praktických ukázkách 

 

 

Obsah: 
➢ Přechodná ustanovení k novému smluvnímu právu 

➢ Zásady GDPR a jak je uplatnit při uzavírání obchodních smluv 

➢ Základní principy rekodifikace a limity smluvní volnosti (dispozitivita v NOZ, dobré mravy, 

veřejný pořádek aj.) 

➢ Předsmluvní odpovědnost v souvislosti s ochranou dat 



 

 

 

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE  
IČO: 29319676 ‖ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem  

v Brně ‖ oddíl A ‖ vložka 2577 ‖ Sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 

Tel.: 573 776 001 ‖  e-mail: info@khkzk.cz ‖  www.khkzk.cz  

 

➢ Smlouva jako právní jednání (právní jednání a jeho vady, absolutní a relativní neplatnost, 

relativní neúčinnost, zdánlivost aj.), smlouva jako právní důvod v souvislosti s ochranou 

osobních údajů 

➢ Proces uzavírání smluv a výklad smluv (úprava nabídky a její přijetí, modifikace 

kontraktačního procesu aj.) 

➢ Všeobecné obchodní podmínky a jejich změny 

➢ Obchodní zvyklosti 

➢ Obsah smlouvy, ochrana dat kontaktních osob zákazníků, zpracovatelský vztah,  

➢ Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení 

➢ Sankce 

➢ Promlčení a prekluze práv, nastavování dob uložení osobních údajů 

➢ Změna smluvního závazku (prodlení dlužníka, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, 

přistoupení k dluhu, vadné plnění) 

➢ Zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, zákonné právo 

vypovědět smlouvu po 10-ti letech) 

➢ Vybrané smluvní typy (kupní smlouva, smlouva o dílo), staronové smluvní typy (výprosa, 

zápůjčka, výpůjčka, úvěr, nájem a pacht), zpracovatelská smlouva jako nástroj správce 

k částečnému přechodu odpovědnosti za ochranu osobních údajů, výběr zpracovatele 

➢ Možné způsoby řešení sporů (soudy, arbitráží, mediací) 

 

 

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M. 

 

Cena semináře: 1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK,  

 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK. 

 

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. 
Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti 
nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován 
stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku. 

 

Platbu poukažte na účet KHK ZK: Československá obchodní banka, a.s.,  

Č. ú. 2446268/0300, variabilní symbol: 1203201904 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení. 

 

Přihlásit se můžete do 5.3.2019 e-mailem na info@khkzk.cz 

nebo přes formulář na www.khkzk.cz. 
 

http://www.khkzk.cz/

